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Zápis č. 31 
z jednání Školské rady při Základní škole Čerčany, ul. Sokolská 180 

ze dne 26. 6. 2014 
 

Přítomni:  Mgr. Blanka Tomková, Ing. Dana Tomášková, Bc. Petra Kaprálková, Pavel 

Šetek, Bc. Václava Zatloukalová, Josef Prchal 

Omluveni:  - Neomluveni:  - Přizván/a k jednání: - 

Obsah:  

Obsah: .................................................................................................................................................. 1 
1 Podnět k prošetření nezávislosti rozhodnutí paní ředitelky Mgr. Dany Čambulové 

v případě nahrazení paní učitelky Mgr. Lenky Somrové jako třídní učitelky třídy 5. B ve 

školním roce 2014/2015 ............................................................................................................. 1 

2 Komunikace mezi školou a veřejností ........................................................................................ 1 
3 Závěr ........................................................................................................................................... 1 
 

1 Podnět k prošetření nezávislosti rozhodnutí paní ředitelky Mgr. Dany Čambulové 
v případě nahrazení paní učitelky Mgr. Lenky Somrové jako třídní učitelky třídy 5. 
B ve školním roce 2014/2015 

Starostka obce Ing. Dana Tomášková předala členům školské komise podnět rodičů ze 4. B. 

Členové školské rady podnět rodičů projednali. V podnětu bylo mimo jiné uvedeno, že někteří 

členové školské rady ovlivňovali ředitelku školy při jejím rozhodování o třídnictví učitelů. 

Školská rada pokládá tuto informaci za lživou a urážející a distancuje se od těchto pomluv. 

Mgr. Somrová v 5. B zůstává, ředitelka školy o této skutečnosti již rodiče informovala. 

Informace o třídnictví v jednotlivých třídách je vyvěšena na webu školy. 

2 Komunikace mezi školou a veřejností 

Školská rada žádá vedení školy, aby posílilo komunikaci s rodiči a informovanost veřejnosti 

o dění ve škole a organizačních záležitostech. Pro nejbližší období žádáme o zveřejnění rozvrhů 

jednotlivých tříd ve školním roce 2014/2015 na webových stránkách školy 29. srpna do 12 hodin. 

Považujeme za nutné větší posílení komunikace učitelů a rodičů formou využití e-mailu. Rodiče 

by měli dostávat informace nejen formou sešitu „Sdělení rodičům“, ale také formou e-mailu na 

adresy rodičů. Stejně tak je vhodné využít tuto formu komunikace pro spolupráci učitelů a rodičů 

v případě nemoci dítěte, drobných výchovných problémů, informací o výuce apod. Pro posílení 

spolupráce rodičů při výuce dětí považujeme za vhodné zřízení webových sekcí pro všechny 

jednotlivé třídy, které by sloužily jako prostor pro zveřejnění informací o týdenních plánech 

vzdělávání tak, aby byli rodiče informováni o aktuálně probírané látce v jednotlivých vyučovacích 

předmětech. Chtěli bychom posílit spolupráci mezi rodiči, učiteli, metodikem prevence a 

výchovným poradcem při řešení kázeňských i výukových problémů žáků, zavedení dohod a plánů 

řešení, na kterých se zúčastněné strany dohodnou. Další podněty k zavedení změn a působení 

školy budou projednány na příštím setkání školské rady. 

3 Závěr 

Školská rada se sejde k dalšímu jednání v září příštího školního roku. 

 

Dne:  26. 6. 2014  Zapsala: Mgr. Blanka Tomková 


